
2017./2018.M.G. PROJEKTU SARAKSTS 

Prioritāte Projekts Summa (EUR) Īstenošanas periods Atbildīgais 

Pastāvīgie/ikgadējie projekti 2017./2018.m.g.  

1.  Skolotāja stipendija 1 000 Iesniegšana 05.04.2017 – 
10.09.2017. Pasludināšana – 
Skolotāju diena 

A.Grants (sadarbībā ar 
A.Ziedoni) 

2.  Ziemassvētki (egles 3. gab.)  300 ~20.12.2017 Sanita Dīriņa 

3.  Darba svētki  950 ~25.-26.04.2018 Sanita Dīriņa 

4.  Mācību gada noslēguma svētki  300 30.-31.06.2018 Ina Jukēvica 
5.  Atbalsta biedrības uzturēšanas izdevumi  250 visu gadu Lolita Smilga 

6.  Lāčplēša diena / Valsts svētki  200 ~11.11.2017/ 18.11.2017 Alise Linka 

7.  Ūdens filtrēšanas sistēmas uzstādīšana abās skolas ēkās (2 gb.) (dzeramā 
ūdens nodrošinājums) 

668  ~15.08.2017 Alise Linka/Anda Grants 

 Kopā  3 668   

Mainīgie/plānotie projekti 2017./2018. m.g. 

8.  Mazās skolas jaunā bibliotēkas / lasītava / atpūtas zona - galda spēles (ar 
pievienoto vērtību, kā dambrete, utt.) / žurnālu abonementi / aktuālas 
grāmatas / plaukt sistēma / mēbeles (pufi, spilveni, u.c.) 

180  
200-500  

 300 (plaukti) 
200 (pufi) 

Abonēt no 01.08.2017 
Spēļu pasūtīšana / iegāde un 
mēbeļu pasūtīšana iegāde - 
09.2017 saskaņot ar skolas 
vadību 
Kopā ar Skolēnu domi 
uzsaukums ziedot grāmatas - 
01.10.2017. 

 5-6 abonementi Gita Endele 
Spēles 10 gab. - atkarīgs 

kādas spēles tiek izvēlētas 
http://www.pufilatvija.lv/pr

odukti/ 

Gita Endele 
Agita Ziedone 
Skolēnu dome 

9.  Projekts-prēmija “Skolēns skolotājām” -  - kā atvieglot/uzlabot skolotājas 
darbu ar jauno tehnoloģiju pielietojumu. Atbalstīt skolēnu ideju /projektu 
- kā es gribētu lai mani māca, kādas jaunās tehnoloģijas / aplikācijas 
izmantot; apmācīt skolotāju ar tām rīkoties (saturs un norises vieta). 

500  
(3 prēmijas) 

Uzsaukums ~ 01.10.2017 Atis Švinka 
Elīna Sprūde 

10.  Projekts “Skolēns skolai” - Konkurss / Finansējums skolēnu izstrādāta 
projekta realizēšanai / projekts skolai - finansējums materiālu 
iegādei/darbu veikšanai, utt. (sienu apgleznošana, Mobilo tālruņu uzlādes 
stacija (Charger station), atpūtas stūris, utt.) 

500  Uzsaukums - ~01.10.2017 Anda Grants 

11.  Mazā skola - uz akmens pie ieejas gudrības simbolu / talismanu (piem. 
pūci) 

500-700 ~05.2018 Ideja dāvinājumam no 9. 
un 12.klasēm izlaidumā 
Agita Ziedone 

     

12.  Apavu plaukti lielās skolas garderobē  Izrunāt vecāku sapulcēs un 
sniegt viedokli līdz 1.10.2017 

Agita Ziedone 

13.  Vecāku gada balle (šis būtu kā līdzekļu vākšanas / ziedojumu (“fund 
raising”) pasākums, bet, iespējams, nepieciešams starta kapitāls un 
noteikti atbildīgie)  

 Izrunāt vecāku sapulcēs un 
sniegt viedokli līdz 1.10.2017 

Gita Endele 

14.  3D printeri; skola budžetā plānots 1 500 EUR; labs printeris ar baudāmiem 
rezultātiem (2 000-2 500). Apmācība skolotājiem. 

  Ints Bukovskis un Andris 
Tauriņš  

 

http://www.pufilatvija.lv/produkti/
http://www.pufilatvija.lv/produkti/

